
 

 

 

 

 

 

 

  

MOTIVATIE- EN COMMUNICATIETIPS VOOR 
LEIDINGGEVENDEN VAN THUISWERKENDE TEAMS 

 

  
 

1. COMMUNICATIE 

☐ Leer de techniek van actief luisteren. Dit betekent dat je eerst moet 

luisteren om te begrijpen! Het vereist het stoppen van nadenken over uw 

eigen antwoord terwijl de ander praat en zich focussen op het begrijpen 

van hun standpunt. Het zal in het begin enige moeite kosten, maar het zal 

de communicatie effectiever maken. Hierdoor gaat er minder tijd verloren 

aan discussies. 

☐ Let op de toon van uw stem. "7-38-55 communicatie regel" zegt dat het 

succes van de boodschap uit slechts 7% van de informatie bestaat. 38% is 

de intonatie en 55% is lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen. Bij het 

werken op afstand zien we elkaar niet zo veel, dus 93% komt neer op de 

toon van onze stem. 

☐ Deel informatie. Volgens onderzoek van Gallup dat is gedaan vóór onze 

“new normaal - thuiswerk realiteit", heeft 74% van de werknemers het 

gevoel dat ze belangrijke informatie missen op het werk". Het delen van 

informatie is vandaag de dag een belangrijke communicatieve 

vaardigheid, die ervoor zorgt dat mensen nog steeds het gevoel hebben 

dat ze onderdeel van de organisatie zijn. Zelfs als ze niet meer op kantoor  

werken. 

☐ Creëer een virtuele koffiemachine of waterkoeler ruimte, waar uw 

teamleden 24/7 toegang tot hebben. Sociale eenzaamheid is het grootste 

probleem voor mensen die ineens vanuit huis moeten werken. Zelfs al zijn 

de partner en kinderen in de buurt, dan nog missen mensen hun collega's; 

de kleine praatjes, de interne grapjes en de mogelijkheid om even een 

werkprobleem te bespreken. De virtuele koffiemachine space is een plek 

waar men elkaar "tegen het lijf loopt" voor een praatje, steun en 

uitwisseling van ideeën. (Er is een groot aantal sociale platforms dat 

gebruikt kan worden om deze ruimte te creëren) 

☐ Introduceer een mogelijkheid voor een kwalitatieve één-op-één ontmoeting 

tussen de teamleden. Laat mensen weten dat ze deze virtuele ruimte 

kunnen gebruiken om wekelijks samen een kopje koffie te drinken voor 15-
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20 minuten. De kennis van een dergelijke mogelijkheid helpt veel om 

sociale eenzaamheid te voorkomen. 

☐ Gebruik voor vergaderingen videogesprekken in plaats van 

telefoongesprekken. Als Zoom een te dure optie is, gebruik dan Skype. Geld 

mag nooit een excuus zijn om geen gebruik te maken van 

videocommunicatie. Wanneer u de mensen ziet met wie u praat, ziet u ook 

hun gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal, dus als iemand verdrietig of 

overstuur is, merkt u dat snel en kunt u het probleem dus meteen 

aanpakken. 

☐ Introduceer Communication Importance Grade (CIG) binnen uw team en 

zorg ervoor dat iedereen het gebruikt.  CIG is een afspraak die u binnen 

uw team maakt over de manier waarop de informatie wordt 

gecommuniceerd: op basis van de urgentie en belangrijkheid ervan. 

Videocommunicatie is het meest informatieve communicatiemiddel ( a 

picture is worth a thousand words) en e-mail is tegenwoordig de 

langzaamste manier van communiceren. Volgens CIG wordt video gebruikt 

voor de belangrijkste en meest urgente berichten (Zoom call, Face-time ), 

vervolgens volgt audio (telefoon), dan tekst (WhatsApp , Telegram) en dan 

pas de e-mail. Teamleden die een paar uur hebben gemist door 

onvoorspelbare dingen die kunnen gebeuren als mensen thuis werken, 

hoeven niet te stressen en te proberen alles in één keer te beantwoorden: 

ze weten wat dringender en belangrijker is. 

2. NIET MICROMANAGEN  

☐ Zorg voor een vast vergaderritme. Als iedereen weet op welk tijdstip en op 

welke dag de besprekingen plaatsvinden, hebben de teamleden niet het 

gevoel dat ze de hele tijd worden gecontroleerd en blijven ze geconcentreerd 

en gefocust. Hoe vaak u besluit om de vergaderingen te plannen hangt af 

van het soort werk, maar er moeten 3 punten worden behandeld: 1. Wat de 

mensen hebben gedaan sinds de laatste vergadering; 2. Wat ze van plan 

zijn in de komende periode; 3. Met welke problemen ze te maken hebben en 

hoe u ze kunt helpen. 

☐ Manage de prestaties en niet de activiteit. De sleutel hier is een duidelijk 

beeld van taken en opdrachten. Evenals het op de hoogte zijn van wat er 

verwacht wordt qua prestaties. Zorg dat u goed communiceert en dat 

iedereen een glashelder beeld heeft van de verwachtingen. 

☐ Meet de productiviteit. Als u uw teamleden vertrouwt om hun eigen 

timemanagement te regelen: perfect. Zo niet, zorg er dan voor dat u een 

programma downloadt waarmee u dit kunt realiseren. Wanneer een 

medewerker binnen een dag op regelmatige basis minder doet dan zijn 

collega's, dan is het noodzakelijk om te begrijpen waarom, om dit 

vervolgens aan te kunnen pakken. What doesn’t get measured , does not get 

managed.    
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☐ Geef een reden. Dit klinkt misschien als een voorbeeld van 

micromanagement, maar het is juist het tegenovergestelde. Door de nieuwe 

werksituatie kunnen de taken nieuw of anders zijn dan de medewerkers 

gewend zijn. Het geven van een reden achter uw verzoek is een zeer 

belangrijk leiderschapsinstrument. Onderzoek toont aan dat wanneer we de 

redenering achter een verzoek écht begrijpen, de kans 30% groter is dat we 

het verzoek vervullen. Zorg er dus voor dat uw mensen uw redenen 

begrijpen om klachten en frustraties te vermijden. Dat zijn juist de dingen 

die het moreel doden.  

☐ Leer groot te denken. Nu is het moment waarop u kunt leren hoe u dingen uit 

handen kan geven, zodat u met het denken aan strategie kan beginnen. Dit 

is een perfecte gelegenheid om een geloofssprong in uw mensen te maken en 

te gaan uitvoeren wat een echte leider hoort te doen: het ontwikkelen en 

verwoorden van een overtuigende en strategisch relevante visie voor uw 

team. 

  

3. MOTIVEER!  

☐ Maak een motivatieprogramma voor medewerkers. Ruimte voor lof en 

positieve feedback zijn een belangrijke vaardigheid in goed leiderschap. Deze 

is van essentieel belang voor mensen die op afstand werken, omdat ze er 

niet zeker van zijn dat hun harde werk en inspanningen gezien worden. Het 

kan een volledig motivatieprogramma zijn met gedefinieerde waarden die u 

wilt belonen binnen het team, gecombineerd met een betekenisvol geschenk 

aan het einde van elke periode. Of het kan een regelmatige erkenning van 

hard werken zijn. Gewoon laten weten dat u zich bewust bent van wat uw 

medewerkers doen en dit waardeert in de vorm van een korte mail, een 

publieke shout-out of een kaart zal ze motiveren om nog een stapje verder 

te gaan. 

☐ Handel geruchten en problematische medewerkers. We kunnen ons gewoon 

geen negatieve roddels en ongemotiveerde mensen in ons team veroorloven. 

Pak geruchten direct open en eerlijk aan om ze ter plekke uit te schakelen. 

Investeer energie in één-op-één-tijd om de moraal van ongemotiveerde 

teamleden te verhogen. Echter, als het niet werkt, overweeg dan om ze te 

laten gaan. Onderzoek toont aan dat de motivatie van medewerkers, zelfs 

van je beste team, snel wordt afgezwakt door slechts één ongemotiveerde 

persoon.    

☐ Bereid u voor op de toekomst. Ook dit gaat voorbij. Hoe ingewikkeld de 

problemen waar we nu mee te maken hebben ook zijn, vroeg of laat moeten 

we beginnen met de planning voor de toekomst. Door het team te betrekken 

bij het stellen van doelen voor de toekomst, helpt u de mensen zich 

zekerder te voelen over de toekomst in het algemeen en hun plaats in deze 

toekomst in het bijzonder. Dat helpt hen ook om hun huidige angsten opzij 

te zetten. 
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☐ Wees gereed voor succes. Na Corona krijgen ons team, onze organisatie, ons 

land, onze wereld te maken met enorme economische uitdagingen. Zorg 

ervoor dat uw team de beste, de sterkste, de meest gemotiveerde versie van 

zichzelf zal zijn. Gebruik deze tijd om een teamprofiel te maken en om de 

zwakke en de sterke punten te herkennen. Maak gebruik van professionals 

om de zwakke punten aan te pakken en om de medewerkers die uw 

drijvende kracht zullen zijn, te helpen zich te ontwikkelen en te groeien. 

4. TOT SLOT 

☐ Overweeg gamification. Gamification is het gebruik van speltechnieken en 

elementen in een omgeving waar er normaliter geen ruimte is voor een spel. 

Het is gebaseerd op het idee dat mensen graag dingen doen waar ze met 

anderen kunnen concurreren. Daarom hebben de bedenkers de technieken 

van computergames overgenomen om monotone, oninteressante werktaken 

aantrekkelijker te maken. Volgens eLearning Industry is gamification het 

primaire mechanisme dat door 40% van de Global 1000 organisaties wordt 

gebruikt om hun bedrijfsprocessen te verbeteren.  Er zijn speciale trainers 

die uw organisatie kunnen helpen om echt “serieuze” gamification toe te 

passen, maar er zijn ook methoden die enorm makkelijk te gebruiken zijn 

zonder een expert. U kunt puntensystemen introduceren waarbij 

medewerkers punten kunnen verzamelen als een vorm van vrijwel directe 

positieve feedback. U kunt de communicatiedoelen gamificeren zodat mensen 

vaker met elkaar in contact komen en bijvoorbeeld één keer per maand "de 

beste communicator" kiezen. Gamification kan gebruikt worden om posten, 

liken, delen etc. te stimuleren. Er is een grote rol weggelegd voor gamification 

bij het in stand houden van de bedrijfscultuur en het aanbieden van 

mogelijkheden om deel te nemen aan bedrijfsprojecten of om opgeleid te 

worden in het werken met nieuwe producten. 

"We do not stop playing because we grow old, we grow old because we stop 

playing." – George Bernard Shaw. 

 

 


